Vragen bij de verklaring van de Heidelbergse Catechismus
Zondag 7
Vraag en antwoord 20
1. Welke mensen zijn verdoemd?
2. Waarom zijn deze mensen verdoemd?
3. Welke mensen worden zalig?
4. Zijn dat alle mensen?
5. Waarom spreekt de catechismus over een ‘waar geloof’?
6. Wat betekent ‘inlijven’?
7. Wie lijft Christus in?
8. Wat lijft Christus in?
9. Wat neemt het geloof aan?
10. Wat is aannemen?
Vraag en antwoord 21
1. Gaat het in vraag 21 over het geloof of over het geloven?
2. Wat zijn de vermogens van het ware geloof?
3. Wat is geloofskennis?
4. Wat houdt het geloof voor waarachtig?
5. Wat heeft God ons in Zijn Woord geopenbaard?
6. Waarom is het geloofsvertrouwen een vast vertrouwen?
7. Wie werkt dat vertrouwen?
8. Waardoor wordt dat vertrouwen gewerkt?
9. Hoever strekt dat vertrouwen?
10. Waarop rust dat geloofsvertrouwen?
Vraag en antwoord 22
1. Is het een christen nodig te geloven?
2. Wat is een christen nodig om te geloven?
3. Wie zijn de ‘ons’ uit antwoord 22?
4. Wat wordt in het Evangelie beloofd?
5. Wat is een hoofdsom?
6. Wat is de hoofdsom des geloofs?
7. Wat betekent het dat het geloof algemeen is?
8. Wat betekent het dat het geloof ongetwijfeld is?
9. Wat betekent het dat het geloof christelijk is?
10. Uit hoeveel artikelen bestaat de hoofdsom?
Vraag en antwoord 23
1. Waarom begint de geloofsbelijdenis met ‘ik’?
2. Welke driedeling is er in de Artikelen?
3. Welk artikel gaat over God de Vader?
4. Welke artikelen gaan over God de Zoon?
5. Welke artikelen gaan over God de Heilige Geest?
6. Waarom spreken we over God de Vader en onze schepping?
7. Waarom spreken we over God de Zoon en onze verlossing?
8. Waarom spreken we over God de Heilige Geest en onze heiligmaking?
9. Welke trappen van vernedering en verhoging worden van Christus beleden?
10. Hoe past de Heilige Geest de verdienste van Christus toe?
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